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THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH  
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THÁNG 12/2022  

1. Yêu cầu đối với sinh viên:  

▪ Trình độ:  Sinh viên các Trường Cao Đẳng, Đại Học, Trung cấp 

▪ Giới tính: Nam - Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên. 

▪ Sức khỏe tốt (Không viêm gan B, bệnh truyền nhiễm, các bệnh liên quan đến tim mạch, hen 

suyễn, dị ứng…) 

▪ Thời gian thực tập tối thiểu 12 tuần 

2. Số lượng: 200 sinh viên 

3. Mô tả công việc: Được bố trí vào các dây chuyền trong nhà máy với vị trí khác nhau (tùy sự 

phân công của Nhà máy). Hệ thống mô tả toàn bộ công việc trong nhà máy cụ thể như sau: 

▪ Mài sản phẩm bằng máy, vận hành máy mài, kiểm tra, xếp hàng vào giá. 

▪ Vận hành máy Robot cắt sản phẩm, dũa via sản phẩm, kiểm tra xếp hàng vào băng tải. 

▪ Thay, lắp miếng giáp mài, đẩy xe sozai vào chuyền sản xuất, vệ sinh vị trí làm việc.  

▪ Đánh bóng sản phẩm bằng máy Barrel: vận hành máy, kiểm tra, xếp hàng vào băng truyền 

theo tiêu chuẩn.  

▪ Đánh bóng sản phẩm bằng máy bắn cát: vận hành máy, kiểm tra, xếp hàng vào xe.  

▪ Vận hành máy hàn, máy cắt trong việc gia công cơ khí.  

▪ Gia công sản phẩm: Vận hành máy, gá sản phẩm lên máy, kiểm tra chất lượng theo công đoạn. 

▪ Vận hành máy đúc áp lực: Lắp phụ tùng con lên khuôn đúc hoặc đục via trên bề mặt sản 

phẩm, kiểm tra, treo hàng lên dây chuyền.  

▪ Kiểm tra bề mặt sản phẩm theo tiêu chuẩn cấp độ bề mặt tại vị trí kiểm tra sozai (đầu vào) 

hoặc kiểm tra thành phẩn (đầu ra).  

▪ Kiểm tra kích thước, ngoại quan sản phẩm theo tần xuất. 

▪ Hỗ trợ dự án tại vị trí lắp ráp phụ tùng ô tô,xe máy Lắp ráp các chi tiết đạt tiêu chuẩn chất 

lượng, đúng, đủ chi tiết trên sản phẩm đúng Model 



▪  Hỗ trợ dự án tại vị trí vận hành máy lắp ráp Joint Lấy Joint vào sản xuất theo đúng chủng 

loại / model, lắp ráp Joint theo đúng chủng loại / model và đảm bảo chất lượng, số lượng 

định mức theo kế hoạch đã đề ra. 

 

4. Địa điểm làm việc: Công ty Ô tô phụ tùng xe máy – tại Hưng Yên. 

5. Thời gian làm việc: 08h/ca; Tăng ca: Tối đa 03h/ ngày theo kế hoạch sản xuất. 

▪ Ca 1: 6h00 – 14h45 

▪ Ca 2: 14h45 - 23h20 

▪ Ca 3: 23h10 - 6h10 

 

6. Chế độ tiền lương: 
 

Stt Nội dung Chế độ Điều kiện áp dụng Ghi chú 

1.  Hỗ trợ cơ bản 4.841.000đ/ tháng 
Làm đủ công chuẩn 

trong tháng theo kế 

hoạch nhà máy 

 

2.  Làm ca đêm Hệ số 130%  
 

3.  
Làm thêm giờ ban 

ngày 
Hệ số 150%  

Tăng ca tùy theo lịch sản 

xuất của từng bộ phận. 

4.  Làm ngày nghỉ Hệ số 200% 
Làm việc vào ngày nghỉ 

theo lịch của nhà máy 

Thường sẽ được nghỉ T7 và 

Chủ nhật (Tùy theo lịch sản 

xuất của nhà máy)  

5.  Làm ngày Lễ  Hệ số 300% 
Làm việc vào ngày lễ 

Tết theo quy định Nhà 

nước 

 

6.  Trợ cấp ăn ca 

Được hỗ trợ 01 bữa 

ăn/01 ca làm việc và 

được 01 bữa phụ nếu 

làm tăng ca 03h. 

 

 

7.  Trợ cấp bộ phận 242.050 vnđ/tháng Tùy từng bộ phận 

 

8.  Trợ cấp làm ca 5.000 vnđ/ca 
Chỉ áp dụng với ca 1 và 

ca 2 

 

9.  Chuyên cần 300.000 vnđ/tháng 

- Đi thực tập đủ tháng 

theo lịch xếp ca của Bộ 

phận. 

- Không đi muộn về 

 



sớm. Không đến muộn 

thời gian họp sáng. 

10.  Trợ cấp sinh hoạt 1.373.588 đồng/tháng 
- Mức phụ cấp / 21 x số 

ngày làm việc thực tế 

JobChoice sẽ thu lại phần 

trợ cấp này để chi trả các 

chi phí sinh hoạt và phí 

quản lý của sinh viên  

11.  Ngày phép 
Mỗi tháng sinh viên có 1 ngày nghỉ phép được 

hưởng nguyên lương. 

Làm đủ tròn 1 tháng sẽ 

được tính 1 ngày phép theo 

quy định của Nhà máy. 
 

 

 

7. Chế độ khác: 

▪ Hỗ trợ tìm nhà trọ  

▪ Công ty đóng BHXH cho sinh viên và trừ tiền BHXH theo quy định. Công ty đóng 21,5%, 

sinh viên đóng 10.5% trên mức lương cơ bản + trợ cấp bộ phận (Tùy từng bộ phận).  

▪ Quan tâm tâm thăm hỏi và trợ giúp các khó khăn cho sinh viên trong quá trình thực tập. 

▪ Tạm ứng các chi phí nhà trọ, chi phí cơ bản cho sinh viên yên tâm thực tập từ khi ổn định 

đến khi sinh viên nhận trợ cấp. 

▪ Được Bộ phận quản lý sinh viên Jobchoice hỗ trợ 24/7 các vấn đề phát sinh về công việc, đời 

sống và thăm hỏi ốm đau khi phát sinh. 
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